
Bästa medlemmar i Kilsvikens båtklubb 

Sommaren övergår i höst och tiden närmar sig då båtarna åter ska upp på land.  

Allmän båtupptagning i klubbens regi sker lördagen 5 oktober med start 09.00. Kom i tid! 

Inför upptagningen gäller följande: 

Ni som önskar lägga båten på vinterförvaring på klubbens område ska bekräfta det till hamnkapten 
Richard Thörnqvist senast 20 september, 070-6700009. 

Ni som önskar särskild hjälp att dra upp båt på släp med traktor ska kontakta vice hamnkapten Bob 
Vikström Remnebjörk, 076-3966606 senast 20 september för planering av upptagningsdag och tid. 

Båtägare med egen vagn/trailer skall senast tio dagar före torrsättningen se till att vagnar mm ej står 
i vägen vid torrsättningen. Om de står i vägen vid upptagningen debiteras ni en avgift om 500 kr. Är ni 
osäkra kontakta Richard eller Bob. 

Båtklubben anlitar företaget Saltsjö båt- och specialtransporter för torrsättningen. Avgiften för 
upptagning är i år 500 kr per båt inkl moms.  

Betalning kan i år ske med swish till klubbens konto. Swishbetalning sker i samband med 
upptagning. Alla kommer att erhålla kvitto på inbetalningen. 

Kom ihåg att barn inte får röra sig fritt inom klubbområdet under torrsättningen utan hela tiden måste 
vara i sällskap med vuxen.  
Vid uppställning av båt ska godkända och säkra vaggor, bockar och stöttor användas. Om ni är 
osäkra stäm gärna av med Richard eller Bob. Förtöjningstampar och fjädrar ska tas bort från 
bryggorna när ni tagit upp båten. Detta gäller både bryggorna i Lännersta och i Kilsviken. 

Glöm i övrigt inte att betala in ev avgift för vinteruppläggning senast den 30 september. 
Respektera betalningsdatum, vi har inga resurser att jaga obetalda avgifter och vid försenad 
inbetalning lägger klubben på en förseningsavgift 

Plusgiro: 28 80 82-1. Var noga med att ange namn på inbetalning. 

900 kr för båt/täckning max 25 m2 
1200 för båt/täckning max 40 m2 
(Beräkna ytan genom multiplicera båten längd + 0.5 meter med båtens bredd + 0.5 meter.) 

Klubben drabbades förra året av stöldförsök av dyra utombordsmotorer/drev. Klubben arbetar sedan 
flera år aktivt med att förstärka säkerheten, bl a med staket längs Djurgårdsvägen, DNA-märkning av 
egen utrustning samt förbättrad belysning. Vi överväger även att stärka säkerheten med viss 
kameraövervakning men har ännu inte fattat beslut om den exakta utformningen av det än.  

Vilka åtgärder vi än vidtar kommer dock klubbområdet att vara tillgängligt för allmänheten, i enlighet 
med kraven i det arrendeavtal vi har med Nacka kommun. Båtägare som önskar ett bättre skydd än 
vad båtklubben kan ge bör därför förvara båt/motor på annan plats.  

För tips om åtgärder mot bl a stölder se gärna Svenska Sjös råd på Förebygg båtskador, brand och 
undvik båtstölder - Svenska Sjö 

Hör i övrigt gärna av er till Richard, Bob eller mig om ni har frågor. 

Björn Jonsson 
Ordförande 
0729-295350 
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